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ESCOLA LES PINEDIQUES

Resum Consell Escolar
Data: 31 de maig de 2018
En aquesta reunió es van presentar els dos membres del Consell
Escolar del sector mestres que substitueixen a dues mestres que
estan de baixa.
També es va informar del plec tècnic del servei de menjador on es
manifesten les actuacions de l’empresa en cas de vaga o nevada. En
el cas de vaga estàndard, tal i com s’exposa al plec, és el centre que
decideix què fer amb el servei. A l’escola quan hi ha vaga s’han de
fer serveis mínims i ja en el seu moment, a nivell de Consell Escolar,
es va decidir que en el cas de menjador també es demanaria que
l’empresa en fes. Cal tenir en compte que aviat hi haurà una nova
concessió per part de l’empresa de menjador i per tant, hi poden
haver modificacions de cara el proper curs.
Un altre punt que es va tractar va ser el calendari del nou curs
escolar. En aquest consell es van aprovar els dies de lliure disposició
(2 de novembre, 7 de desembre, 8 de febrer i 4 de març), es va
sol.licitar la jornada continuada del juny i del 21 de desembre així
com també la incorporació gradual dels infants a P3 durant els
primers quinze dies de setembre i l’horari del suport escolar
personalitzat (SEP).
En aquesta mateixa reunió es va informar de la composició del nou
Equip Directiu del curs 2018-19 format per la Cap d’Estudis Elena
Dot, la Secretaria Olga Mayans i la Directora Marta Ramírez.
Finalment, al torn obert de paraula es va fer una valoració de la
xerrada de coeducació que es va portar a terme a Can Costa el dia
24 de maig.
S’acorda reunir-nos el dia 9 de juliol a les 6h de la tarda a la sala de
mestres de primària.
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